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Allmänna regler inomhus
• I de allmänna utrymmena finns både böcker och 

konst som är värdefulla för Svenska Kennelklubben 
och dess medlemmar. Därför är det extra viktigt att 
vara försiktiga med de sakerna.

• Hundar får endast vistas i de gemensamma utrymmena 
i konferensdelen för in- och utgång. Förvaring av med-
följande hundar ska ske i aktuell hyrd konferenslokal.  
 

Ut- och inpassage till SKK kansli sker vardagar via hu-
vudentré och kvällar/helger via konferensingången.

Allmänna regler utomhus
• Plocka upp efter hunden!
• Håll hunden kopplad! 
• Den inhägnade gräsytan mot motorvägen får an-

vändas att släppa hundar för till exempel lek men 
får inte användas som rastgård. Är ytan uthyrd har 
den som hyr förtur. I de fall grindarna är låsta så vet 
konferensvärden vilken kod det är.
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Svenska Kennelklubbens övergripande mål är att skapa 
goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hund
ägandet. 

En av våra viktigaste uppgifter är att informera om hund
ens stora sociala betydelse och att visa att en väldres serad 
hund kan vara ett naturligt inslag i flertalet vardags miljöer. 

Ta med hunden på din konferens
Därför vill vi, med tanke på att de flesta som hyr våra 
konferenslokaler har hund, också ge möjlighet att ta 
med egen hund till konferensavdelningen. Men med 
detta följer även att ägaren tar ansvar och att våra 
regler följs.

Följ djurskyddslagen
Utöver våra regler måste gällande djurskyddslagar vad 
gäller förvaring av hundar, både inom och utomhus 
följas. Hund ar får till exempel inte förvaras i bilar under 
varma och kalla dagar där det finns risk för hundens 
hälsa. Åtgärder kommer då vidtas.

Ta med hunden på konferensen

I konferensavdelningen
• Förvaring av medföljande hundar ska ske i aktuell 

hyrd konferenslokal. 
• Hund ska förses med liggplats såsom bädd/pläd och 

erbjudas vatten under vistelsen. Hundar får inte vistas 
i kansliets möbler, till exempel fåtöljer, kontorsstolar 
och skrivbord.

• Lek får inte förekomma inomhus.
• Hundar som stör genom skällande, ylande eller 

högljutt gnyende får ej vistas i lokalerna.

 Om olyckan inträffar
• Rengör efter hunden. Rengöringsprodukter finns i 

rummet för städmaterial till höger om kaffemaskinen 
i det gemensamma utrymmet.

• Meddela konferensvärden om det inträffade.

Utomhus
• Hundparken får endast användas vid bokat och 

betalt tillfälle
• Hundparken är ingen rastplats, rasta hunden or-

dentligt innan ni går in. Skulle olyckan ändå vara 
framme så är det ytterst viktigt att ni plockar upp 
efter hunden.

• Kontrollera Hundparken innan ni lämnar den – är 
bajset upplockat, pinnar borta osv.

• Koden till grinden fås vid bokning. Lämna den inte  
till någon annan.

• Hundparken ska vara låst när ni lämnar den.
• Inga pinnar eller grenar skall finnas på marken. Dels 

av säkerhets skäl men även för att vi ska kunna klippa 
gräset utan att gräsklipparen går sönder. Har ni med 
er pinnar/grenar in så tar ni med er dom ut igen. 

• Släpp inte in någon ni inte känner när ni är i Hund-
parken.


